Formulář pro
standardní informace
o spotřebitelském úvěru

1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru

Věřitel
Adresa
Telefonní číslo
E-mailová adresa
Adresa internetových stránek

MallPay s. r. o.
U garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha 7
+420 234 703 291
info@mallpay.cz
https://www.mallpay.cz/

2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru

Druh spotřebitelského úvěru

Bezúčelový revolvingový úvěr.

Celková výše
spotřebitelského úvěru

Celková výše spotřebitelského úvěru, resp. úvěrového
rámce, který u nás budete mít k čerpání, se bude
odvíjet zejména od vyhodnocení vaší úvěruschopnosti,
tj. posouzení Vašich příjmů a výdajů, a dalších
skutečností, které mohou ovlivnit vaši schopnost splácet
poskytnutý úvěr.

To znamená strop úvěrového
rámce nebo celkovou
částku poskytnutou v rámci
smlouvy, ve které se sjednává
spotřebitelský úvěr.

Podmínky čerpání
To znamená, jakým způsobem
a kdy obdržíte peníze.

Maximální výše úvěru je 50 000 Kč.

Čerpání úvěrového limitu je možné po té, kdy spolu
uzavřeme úvěrovou smlouvu, my zkontrolujeme vámi
zadané údaje, posoudíme vaši úvěruschopnost a
smlouva nabude účinnosti. O účinnosti smlouvy, a tedy
možnosti čerpat schválený úvěrový rámec, vás budeme
informovat.
Čerpání úvěrového limitu je umožněno prostřednictvím
nákupu na partnerských e-shopech uvedených na našem
webu www.mallpay.cz a prostřednictvím MALL Pay karty,
bude-li vydána. O MALL Pay kartu můžete požádat a
pokud splníte náležitosti popsané v Podmínkách pro
používání MALL Pay karty, rádi vám ji pro čerpání
schváleného úvěrového rámce poskytneme.

Doba trvání
spotřebitelského úvěru

Neurčitá
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Splátky a případně
způsob rozdělení splátek

To, co jste si od nás půjčili, spolu s poplatky za
doplňkové služby a případně i poplatkem za odklad
splacení vyúčtování za minulý měsíc, nám můžete bez
jakýchkoli dalších poplatků vrátit do 20 dnů po skočení
příslušného kalendářního měsíce.
Pokud si budete chtít splacení této částky posunout
o měsíc, stačí, když nám do 20 dnů po skončení
daného kalendářního měsíce dáte prostřednictvím
klientské zóny vědět a uhraďte alespoň 10 % z
vyúčtování za uplynulý měsíc (o to se sníží jistina
úvěru). Počítejte však s tím, že z částky, jejíž splatnost
jste si odložili, Vám budeme účtovat poplatek dle
našeho aktuálního ceníku.
Zbývající částka bude dále na Vašem účtu a bude
zahrnuta do dalšího vyúčtování. Tímto způsobem si
úhradu 90 % vyúčtování můžete odložit vždy o měsíc.
Nebojte se, není to nic komplikovaného. A aby bylo
naprosto jasné, jak to myslíme, ukážeme si to na
jednoduchém příkladu:
Pokud si od nás za měsíc leden půjčíte 10 000 Kč (a
žádné jiné nedoplatky u nás mít nebudete) a budete si
chtít odložit splatnost částky 4 550 Kč o měsíc, tj. do 20.
března, budete muset do 20. února uhradit 5 450 Kč.
Zároveň na Váš účet připíšeme poplatek za odložení
splatnosti části vyúčtování ve výši 138 Kč (3 Kč za
každou započatou stokorunu – odloženo 4 550 Kč, tj.
46 započatých stokorun, 46 * 3 = 138). Tento poplatek
je splatný spolu s únorovým vyúčtováním do 20.
března.
Pokud budete v únoru šetřit a nic si nepůjčíte, Vaše
vyúčtování za únor bude ve výši 4 688 Kč, která se bude
skládat z odložené částky za leden (4 550 Kč) a z
poplatku za odložení (138 Kč).
Opět se můžete do 20. března rozhodnout, zda nám
uhradíte celou částku nebo si za stejných podmínek
znovu část odložíte do dalšího měsíce.
Je jen na Vás, v kolika platbách budete chtít půjčené peníze
vrátit, jestli v jedné nebo třeba pěti. Pro nás je důležité, že
nám peníze vrátíte včas, nebo že si splatnost včas odložíte.
Pokud používáte účet Start, Plus nebo Komplet, můžeme
se také dohodnout na tom, že nám stejně jako při
odložení platby uhradíte alespoň 10 % z vyúčtování a
zbývající půjčené peníze vrátíte v pravidelných měsíčních
splátkách. Pravidelné měsíční splátky vám mohou být
nabídnuty v Klientské zóně po splnění našich interních
pravidel. Výši částky z vašeho posledního měsíčního
vyúčtování, kterou chcete rozložit na splátky, si zvolíte v
Klientské zóně sami, stejně jako počet splátek, ty však
pouze v nabídnutém rozmezí, obvykle mezi 3 a 24 měsíci.
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Potom vám v cuku letu připravíme návrh splátkového
kalendáře včetně všech podrobností (úrok, RPSN, atd.). Na
splátkách se dohodneme tím, že navržený splátkový
kalendář potvrdíte v Klientské zóně, kde vám ho i uložíme.
Takto dohodnutou výši úroku, obvykle nižší (a nikdy ne
vyšší) než základní úrokovou sazbu uvedenou v Ceníku,
vám budeme účtovat již od 1. dne měsíce, kdy jsme se
dohodli na splátkách. Jednotlivé splátky se budou skládat
vždy z jistiny a úroku a budou splatné k 20. dni měsíce, tedy
stejně jako vaše měsíční vyúčtování. První splátku nám
zaplatíte ve lhůtě splatnosti vašeho měsíčního vyúčtování, u
kterého jsme se dohodli na rozložení na splátky, u kterého
jsme se dohodli na rozložení na splátky. do 20 dne měsíce
následujícího po měsíci, kdy jsme se dohodli na splátkách.
Jen pro pořádek upozorňujeme, že dohodnuté splátky nejde
odložit ani je znovu rozložit na splátky.

Úroky a/nebo poplatky budou
splatné tímto způsobem:

Za odložení splatnosti části měsíčního vyúčtování
(tj. půjčených peněz a poplatků) nám zaplatíte 3 Kč
za každou započatou odloženou stokorunu.
Pokud se dohodneme na splátkách, uhradíte nám
úrok v maximální výši 50 % p.a. Konkrétní výše
úroku bude stanovena v dohodě o splátkách.
Vedení účtu je zdarma. Další poplatky Vám budeme
účtovat za Vámi zvolené doplňkové služby dle našeho
ceníku.
Veškeré poplatky za odložení splatnosti i za doplňkové
služby se připíší na Váš MALL Pay účet stejně jako vaše
nákupy a jsou tedy splatné vždy v rámci vyúčtování za
uplynulý kalendářní měsíc.

Celková částka, kterou je
třeba zaplatit
To
znamená
výše
vypůjčené jistiny plus úroky
a případné další náklady
související
s Vaším úvěrem.

Celkem nám musíte uhradit:
• čerpanou částku úvěrového limitu;
• poplatek za odložení splatnosti (pokud jste splatnost
odkládali);
• úroky (pokud jste si část vyúčtování rozložili do
splátek);
• případné další poplatky za vámi zvolené další
doplňkové služby dle našeho ceníku (např. doplňkové
služby Komplet, poplatek za platební kartu,
zpoplatněné platební operace s platební kartou).
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Proces poskytování
spotřebitelského úvěru
Tedy jak lze o spotřebitelský úvěr
požádat, jaké informace nám
k posouzení žádosti musíte
poskytnout a jak posouzení
žádosti probíhá.

Pro přijetí a zpracování žádosti o spotřebitelský úvěr je
nezbytné, abyste se nám plně identifikoval a abychom měli
k dispozici dostatek informací umožňujících ověřit Vaši
úvěruschopnost.
Proces žádosti se skládá především z těchto kroků:
• Klient vyplní své identifikační údaje, údaje o své
domácnosti a údaje o příjmech a výdajích
• K ověření identifikace si klient může vybrat z více
různých způsob, například ověření kurýrem,
prostřednictvím banky, která mu vede účet nebo
zasláním skenu dvou dokladů totožnosti a fotky
zájemce o úvěr
• Doložení příjmu může být rovněž provedeno různým
způsobem, např. nahráním výpisu z bankovního účtu
nebo zprostředkováním jednorázového přístupu
k datům z účtu, na který je klientovi jeho příjem (např.
výplata, důchod atd.) vyplácen
• Pro posouzení úvěruschopnosti se MALL Pay
dotazuje do Nebankovního registru klientských
informací na klientovy závazky, resp. jeho úvěrovou
historii
• Po získání veškerých nezbytných informací je
klientovi sděleno, jestli jeho žádost o úvěr byla
schválena a jaký úvěrový limit mu je MALL Pay
schopen nabídnout.
• Pokud klient souhlasí, elektronicky podepíše smlouvu.
Tu následně rovněž elektronicky podepíše MALL Pay
a klient může začít čerpat ze schváleného úvěrového
rámce.
Pokud klient, jehož žádost je schválena, nepodepíše
smlouvu bezprostředně v procesu žádosti, může smlouvu
podepsat ještě po dobu dalších 30 dní. V této době může být
také ze strany MALL Pay kontaktován s připomenutím
možnosti smlouvu podepsat a zahájit čerpání
spotřebitelského úvěru. Jestliže tak klient neučiní nebo je
smlouva na základě jeho pokynu stornována, v případě
zájmu o spotřebitelský úvěr musí klient podat žádost novou.
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3. Náklady spotřebitelského úvěru

Výpůjční úroková sazba nebo
případně různé výpůjční úrokové
sazby, které
se na smlouvu, ve které se sjednává
spotřebitelský úvěr, vztahují

V případě odkladu je pevná sazba stanovena
ve výši 3 Kč za každých započatých
odložených 100 Kč za měsíc.

Roční procentní sazba nákladů (RPSN)

V případě, že váš limit bude stanoven ve výši
20 000,- Kč,plně jej vyčerpáte a rozhodnete
se částku vrátit
ve 12 splátkách v průměrné výši 1 943,–
Kč, bude poplatek za odložení 3 312,– Kč,
což odpovídá RPSN 34,56%.
Celkově za 12 měsíců zaplatíte 23 312,–
Kč.

Jedná se o celkové náklady úvěru
vyjádřené jako roční procento celkové
výše úvěru.
Účelem RPSN je pomoci Vám porovnat
různé nabídky.

V případě rozesplátkování je zápůjční
úroková sazba stanovena takto (jedná se o
výňatek z Ceníku, pokud dojde ke změně
Ceníku, nemusí být tyto informace nadále
aktuální):
5 % až 50 % p.a.

V případě, že plně vyčerpáte svůj limit ve výši
20.000,- Kč a dohodneme se na úhradě ve
třech měsíčních splátkách ve výši 6.917,- Kč,
na splátkách nám za 3 měsíce zaplatíte
20.781,- Kč, z toho bude úrok 781,-Kč, roční
úroková sazba 28% a RPSN 26,2%.
Je pro získání úvěru nebo pro jeho
získání za nabízených podmínek
nezbytné uzavřít
• pojištění úvěru nebo
• smlouvu o jiné doplňkové službě?

Ne, spotřebitelský úvěr vám poskytneme i bez
jakýchkoliv dalších doplňkových služeb či
produktů. Pro získání spotřebitelského úvěru
tak nevyžadujeme uzavření pojištění úvěru ani
smlouvy o jiné doplňkové službě.

Související náklady

0 Kč

Vyžaduje se vedení jednoho nebo
více účtů zaznamenávajících
platební transakce a čerpání

Pro čerpání úvěru si založíte uživatelský účet
na www.mallpay.cz ve variantě Start,
případně i doplňkovými službami Plus, nebo
Komplet.
Vedení účtu Start je zdarma, doplňkové
služby Plus jsou za poplatek 39 Kč měsíčně,
doplňkové služby Komplet jsou za poplatek
89 Kč měsíčně.
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Výše nákladů na používání
zvláštního platebního prostředku
(např. kreditní karty)

Poplatek za používání platební karty je
součástí měsíčního poplatku za doplňkové
služby Plus a Komplet.

Veškeré
další
náklady
vyplývající ze smlouvy, ve
které
se
sjednává
spotřebitelský úvěr

0 Kč

Náklady v případě opožděných plateb

Nezaplatíte-li včas, budeme vám posílat
upomínky. První upomínku od nás obdržíte
zpravidla nejdříve pátý den po splatnosti
a další upomínky pak obvykle po každých
dalších 5 dnech vašeho zpoždění s
platbou. Za každou upomínku nám budete
povinni zaplatit náklady s ní spojené ve výši
200 Kč. Pokud nezaplatíte do 30 dnů po
splatnosti, počítejte s tím, že k částce za
všechny zaslané upomínky připočteme
navíc 10 % z dlužné částky.

Opomenutí platby by pro Vás mohlo mít
závažné důsledky a způsobit potíže při
získávání úvěru v budoucnosti.

Podmínky, za nichž lze výše uvedené
náklady související se smlouvou, ve
které se sjednává spotřebitelský úvěr,
změnit

Podmínky pro čerpání úvěru včetně nákladů
můžeme jednostranně v přiměřeném rozsahu
změnit (může se jednat o reakci na vývoj na
relevantním trhu, na změny v právních
předpisech, jejich výkladu, změny vyplývající
ze soudních rozhodnutí nebo v případě změn v
našem podnikání). Změnu vám samozřejmě
oznámíme e-mailem a/nebo zprávou v
Klientské zóně nejméně 2 měsíce před
nabytím její účinnosti. Současně bude
změněná verze VOP před nabytím účinnosti k
dispozici na Webu. Pokud se změnou
nebudete souhlasit, můžete nám to napsat tak,
aby nám vaše zpráva došla před nabytím
účinnosti změněných podmínek. V takovém
případě úvěrová smlouva ke dni, kdy nám
vaše zpráva dorazí, končí, a vy již nebudete
moci nadále využívat naše služby.
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4. Další důležité právní aspekty

Právo na odstoupení od smlouvy, ve
které se sjednává spotřebitelský úvěr
Máte právo odstoupit od této smlouvy,
a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů.

Ano, je to pro nás samozřejmost.
Od smlouvy, ve které se sjednává
spotřebitelský úvěr, máte právo odstoupit
do 14 dnů ode dne jejího uzavření, a to
z jakéhokoli důvodu, nebo i bez uvedení
důvodu. K odstoupení od smlouvy můžete
využít formulář dostupný na našem webu.
Aby vám 14denní lhůta neutekla, je
zapotřebí, abyste nám nejpozději v poslední
den této lhůty informaci o odstoupení
od smlouvy prokazatelně odeslali.

Předčasné splacení
Máte právo splatit spotřebitelský úvěr
předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo
zčásti.

Samozřejmě. Přece vám nebudeme bránit
v tom, abyste nám mohli vrátit půjčené peníze.
Pokud se rozhodnete nám vrátit peníze
dříve, je jen na vás, zda to uděláte
najednou nebo pouze zčásti. A to vše
bez jakýchkoli dalších poplatků.
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Vyhledávání v databázi
Věřitel Vás musí okamžitě a bezplatně
vyrozumět o výsledku vyhledávání
v databázi, pokud je na tomto
vyhledávání založeno zamítnutí žádosti
o poskytnutí spotřebitelského úvěru. To
neplatí, pokud je poskytnutí takové
informace v rozporu s právními předpisy
na ochranu osobních údajů nebo s
veřejným pořádkem nebo veřejnou
bezpečností.

Na základě právních předpisů máme
povinnost ověřit vaši úvěruschopnost.
Jakkoli to může znít na první poslech
strašidelně, skrývá se za touto povinností
snaha ochránit vás a vaši rodinu před
situací, že nebudete schopen splácet
své dluhy. Pro tyto účely nahlížíme do
Nebankovního registru klientských informací
(NRKI) a Bankovního registru klientských
informací (BRKI) či využíváme služby
TelcoScore, kterou zajišťuje Společnost
pro informační databáze, a. s. (SID).
Pokud na základě informací, které z
databází získáme, vaši žádost zamítneme,
budeme vás o tom okamžitě informovat.
Jedinou výjimkou je situace, kdy nám zákon
ukládá, že takto postupovat nemůžeme,
tedy že poskytnutí informace může
být v rozporu s právními předpisy na
ochranu osobních údajů, s veřejným
pořádkem nebo veřejnou bezpečností.

Právo na návrh smlouvy, ve které se
sjednává spotřebitelský úvěr
Máte právo obdržet na požádání
bezplatně kopii návrhu smlouvy, ve
které se sjednává spotřebitelský úvěr.
To neplatí, pokud věřitel v okamžiku
žádosti není ochoten přistoupit
k uzavření smlouvy s Vámi.

Návrh smlouvy o spotřebitelském
úvěru připravený vám na míru obratem
obdržíte poté, co zadáte základní
informace o sobě na našem webu.

5. Dodatečné informace, které mají být poskytnuty v případě
uvádění finančních služeb na trh na dálku

a) o věřiteli
Zápis v rejstříku

Společnost MallPay s. r. o. je zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, spisová
značka C 293724

Orgán dohledu

Česká národní banka,
se sídlem Na Příkopě 28, 115 03,
Praha
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b) o smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr
Výkon práva na odstoupení od
této smlouvy

Od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský
úvěr, máte právo odstoupit do 14 dnů ode dne
jejího uzavření, a to z jakéhokoli důvodu, nebo i
bez uvedení důvodu. K odstoupení od smlouvy
můžete využít formulář dostupný na našem webu.
Aby vám 14denní lhůta neutekla, je zapotřebí,
abyste nám nejpozději v poslední den této lhůty
informace o odstoupení od smlouvy prokazatelně
odeslali.
Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku
ruší a pokud jste si již od nás půjčili peníze, jste
povinni nám je vrátit bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání
odstoupení.

Právo státu, podle nějž
postupuje věřitel před
uzavřením smlouvy, ve které
se sjednává spotřebitelský
úvěr

Smlouva a vše kolem ní se řídí právním řádem
republiky. Příslušnost soudu se řídí občanským
soudním řádem.

Užívání jazyků

Informace a smluvní podmínky budou
poskytnuty v českém jazyce. Po dobu trvání
spotřebitelského
úvěru máme v úmyslu s vámi komunikovat v
českém jazyce, pokud se nedohodneme jinak.

c) o prostředcích nápravy
Existence mechanismu
mimosoudního urovnávání
stížností a prostředků nápravy
a přístup k němu

Předně bychom rádi uvedli, že se snažíme své
služby poskytovat tak, aby nebyl dán důvod pro
vznik stížností či reklamace. Pokud však přece jen
nebudete s čímkoliv spokojeni, budeme rádi,
pokud dáte nejprve vědět nám a společně celou
záležitost vyřešíme. Všechny podrobnosti, jak se
na nás v takovém případě obrátit, naleznete v
našem reklamačním řádu.
Existují samozřejmě i další možnosti, kam se
obrátit s Vaší stížností. Jedná se o tyto
instituce:
• Finanční arbitr – řešení spotřebitelských
sporů v oblasti finančních služeb.
Sídlo: Legerova 69/1581, 110 00 Praha 1,
Web: www.finarbitr.cz
• Platforma pro řešení spotřebitelských sporů
– řešení sporů ze smluv uzavřených on-line.
Web: ec.europa.eu/consumers/odr/
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Vysvětlení předsmluvních informací a základní informace o jednotlivých
druzích spotřebitelských úvěrů poskytovaných MallPay s. r. o. (dále v textu jen
„MALL Pay“)
Druh spotřebitelského úvěru:
znamená, o jaký ze spotřebitelských úvěrů poskytovaných MALL Pay máte zájem a ke kterému se
vztahují předsmluvní informace.
Bezúčelový revolvingový úvěr je založen na principu sjednaného úvěrového limitu a jeho čerpání
klientem. Klient splácí úvěr postupně, podle toho, jakou část ze schváleného limitu vyčerpal, a může
ho rovněž opakovaně čerpat až do výše schváleného úvěrového rámce.
Celková výše spotřebitelského úvěru:
znamená celkovou výši peněžních prostředků, které vám mohou být poskytnuty na základě smlouvy, ve
které se sjednává spotřebitelský úvěr.
Podmínky čerpání:
znamená, jakým způsobem a kdy obdržíte peníze.
Doba trvání spotřebitelského úvěru:
znamená, na jakou dobu je smlouva o spotřebitelském úvěru uzavřena.
Výzva ke splacení plné výše spotřebitelského úvěru:
znamená, zda můžete být kdykoli vyzván ke splacení plné výše spotřebitelského úvěru.
Splátky a případně způsob rozdělení splátek:
znamená v jaké výši, jak často a případně kolik splátek budete muset zaplatit.
Celková částka, kterou je potřeba zaplatit:
znamená výši vypůjčené částky, jistiny, včetně úroků a případné další náklady související s vaším
úvěrem. V případě revolvingového úvěru se jedná o celkovou částku, kterou byste uhradil/a ve 12
pravidelných měsíčních splátkách, a za předpokladu, že úvěr vyčerpáte okamžitě a v plné výši. Jedná
se o modelový příklad, skutečná celková částka, kterou je potřeba zaplatit, se bude lišit v závislosti na
způsobu čerpání a splácení poskytnutého úvěru.
Proces poskytování spotřebitelského úvěru:
znamená sled kroků, které je třeba učinit pro posouzení a případné schválení poskytnutí
spotřebitelského úvěru MALL Pay, včetně popisu informací, které je povinen klient poskytnout
Úroková sazba:
znamená konkrétně vyjádřený procentní poměr úroku k jistině ročně, tj. částky splácené „navíc“.
Roční procentní sazba nákladů (RPSN):
jedná se o součet všech nákladů s úvěrem spojených vyjádřených jako roční procento celkové výše
úvěru, tedy půjčené částky. Účelem RPSN je pomoci vám porovnat různé nabídky úvěrů na trhu.
Související náklady:
další poplatky, které budete v souvislosti s vašim spotřebitelským úvěrem hradit.
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Vyžaduje se vedení účtu zaznamenávajícího platební operace a čerpání:
znamená povinnost zřídit si v souvislosti se spotřebitelským úvěrem i uživatelský účet u MALL Pay.
Výše nákladů na používání zvláštního platebního prostředku:
poplatky za využívání například platební karty. Tyto poplatky jsou detailně uvedeny v ceníku MALL Pay.
Veškeré případné další náklady:
Veškeré další náklady spojené s vaším úvěrem.
Náklady v případě opožděných plateb:
znamená, jaké poplatky budete platit v případě, že budete v prodlení se splácením. Za zaslání
upomínek a výzev budete hradit poplatky dle Ceníku. Opomenutí platby by pro vás navíc mohlo mít
závažné důsledky (například nucený prodej majetku) a způsobit obtíže při získávání úvěrů v
budoucnosti.
Právo na odstoupení od smlouvy:
znamená, že máte právo od smlouvy o úvěru odstoupit, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů od uzavření
smlouvy. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a musí v něm být uvedeno vaše jméno,
příjmení, adresa trvalého pobytu a datum narození, číslo smlouvy a datum uvedené na smlouvě.
Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno MALL Pay v elektronické
podobě nejpozději v poslední den lhůty. Došlo-li k odstoupení, jste povinen MALL Pay bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit jistinu. V případě odstoupení od
této smlouvy nemá MALL Pay právo požadovat po vás žádné další plnění, s výjimkou náhrady
nevratných poplatků zaplacených věřitelem orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným
výkonem veřejné správy.
Předčasné splacení:
znamená, že máte právo spotřebitelský úvěr předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo zčásti, splatit a to
bez jakýchkoli dalších poplatků.
Vyhledávání v databázi:
znamená, že vás MALL Pay musí okamžitě a bezplatně vyrozumět o výsledku vyhledávání v
databázích umožňujících posouzení Vaší úvěruschopnosti, pokud je na tomto vyhledávání založeno
zamítnutí žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru.
Právo na návrh smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr:
znamená, že máte právo obdržet na požádání bezplatně kopii návrhu úvěrové smlouvy. To neplatí,
pokud nebudeme v okamžiku žádosti ochotni s vámi smlouvu uzavřít. V opačném případě Vám návrh
smlouvy o spotřebitelském úvěru obratem zašleme poté, co zadáte základní informace o sobě na
našem webu.
Ukončení platnosti smlouvy o spotřebitelském úvěru:
znamená, za jakých podmínek může dojít k ukončení platnosti úvěrové smlouvy.
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